
? Samenvatting In deze studie Is op basis van uitvoerig iite-ratuuronderzoek een nieuwe definitie van sleu-telkwalificaties ontwikkeld. In deze definitie&quot;Vörden sleutelkwalificaties gerelateerd aanberoepen. In het empirische deel van de studie,®en policy Delphi, zijn een aantal sleutelkwalifi-caties geoperationaliseerd (gerelateerd aan 4Seselecteerde functies) en vervolgens becom-&quot;lentarieerd door experts uit onderwijs enarbeid. Sleutelkwalificaties blijken belangrijk te^'jn voor het adequaat functioneren van werk-•^ettiers werkzaam in een intredefunctie. Vol-9ens de experts kan het beroepsonderwijs een'belangrijke rol spelen in het verwerven vansleutelkwalificaties, maar een proces van leven-'ang leren tijdens de loopbaan is noodzakelijkO&quot;! ze verder te ontwikkelen. Niet-klassikaleonderwijsmethoden zoals projectonderwijs enPfobleemgestuurd onderwijs en daarnaastPraktijkleren zijn met name geschikt voor hetVerwerven van sleutelkwalificaties in hetberoepsonderwijs. Confrontatie van

leerlingen'&quot;et de kernproblemen van hun beroep wordt•&quot;et name in de literatuur en in recent onder-hoek genoemd om sleutelkwalificaties te ver-derven. 1 lijs Inleiding Werknemers worden in hun werk geconfron-teerd met voortdurende veranderingen op hetgebied van technologie, de structuur vanArbeidsorganisaties, de organisatie van deArbeid en het personeelsmanagement. Werkge-vers zijn lang niet altijd in staat, aan te gevenWelke kwalificaties werknemers in de toe-•^omst moeten beschikken. Het risico dat kwa-&quot;tatieve aansluitingsproblemen tussen onder- en arbeid groter worden, neemt toe. Als hiervan is er een toenemende consensusgegroeid over de noodzaak leerlingen sleutel-kwalificaties te laten verwerven in brede initi-ële beroepsopleidingen (Nijhof & Streumer,1994a,b, 1998). De onderliggende gedachte isdat sleutelkwalificaties nieuwe werknemers instaat stellen flexibel en adequaat te reageren opveranderingen in hun werk, in hun arbeidsorga-nisatie, in hun beroep en in

hun beroepsloop-baan (Van Zolingen, 1995). Het beroepsonder-wijs wordt volgens deze redenering de rolgegeven om brede initiële beroepsopleidingente verzorgen waarin meer nadruk ligt op deoverdracht van brede vakkennis en het verwer-ven van vaardigheden, die nodig zijn om goedte functioneren in een beroep. Het probleem isdat de meningen sterk uiteenlopen over watsleutelkwalificaties zijn, hoe ze vertaald kun-nen worden in landelijke eindtermen en hoe enwaar ze het beste kunnen worden verworven.Er is nauwelijks empirisch onderzoek gedaannaar deze problematiek. In deze bijdrage wor-den bovenstaande vragen tegen het licht gehou-den en beantwoord via literatuuronderzoek,interviews met beginnende beroepsbeoefena-ren en een 'policy Delphi' studie met expertsuit onderwijs en arbeid. 2 Veranderingen in het arbeids-systeem en op de arbeidsmarkt Als gevolg van alleriei maatschappelijke ont-wikkelingen worden werknemers in hun werkveelvuldig geconfronteerd met veranderingen(Van

Zolingen, 1995; Thompson & Warhurst,1998). Economische en commerciële verande-ringen, zoals bijvoorbeeld veranderende afzet-markten, verhoogde kwaliteitseisen en grotereconcurrentie zetten arbeidsorganisaties onderdruk. Sommige arbeidsorganisaties gaan over totautomatisering en informatisering, andereimplementeren nieuwe productietechnieken enweer andere doen beide of juist geen van beide(Appelbaum & Batt, 1994; Fruytier, 1994; 295 pedagogischestudiën 1998 (75) 295-310 Op zoek naar sleutelkwalificaties S.J. van Zolingen



? Huys, Seis & Van Hootegem, 1995; Schumann,Baetghe-Kinsky, Kuhlmann, Kurz, & Neu-mann, 1994). Een voorbeeld van nieuwe pro-ductietechnieken zijn de sociotechnische pro-ductietechnieken, waarin de aandacht is gerichtop minimale opdeling van complexe taken enwaarin meer verantwoordelijkheid voor werk-nemers wordt gekoppeld aan meer bevoegd-heden (De Sitter, 1994). Dit heeft gevolgenvoor de organisatie van het werk. Werknemerswerken steeds vaker in teams (Hooft, 1996;Tjepkema, 1997). Werknemers die nog niet inteams werken gaan steeds meer samenwerkenmet collega's om de complexe problemen,waarmee ze worden geconfronteerd op te los-sen (Womack & Jones, 1996; Nonaka & Tak-euchi, 1995). Door automatisering verandert deaard van het werk. Handwerk verandert alsgevolg van automatisering veelal geheel ofgedeeltelijk in hoofdwerk (Zuboff, 1988). Een tweede reactie van arbeidsorganisatiesis vergroting van de efficiëntie door middel vanorganisatorische

veranderingen, zoals herstruc-turering en afslanking door integratie van func-ties, waardoor ze platter worden en veel mid-denkaderfuncties verdwijnen (Mirvis, 1993).Hierdoor krijgen werknemers in sommigegevallen meer verantwoordelijkheid, moetenze zelfstandiger werken en worden hun func-ties verbreed. Een derde reactie betreft veranderingen inhet personeelsbeleid dat steeds vaker in loop-baanperspectief geplaatst wordt (Thijssen,1995, 1997a). Deze benadering is echter veelalbeperkt tot de vaste kern van (hoger opgeleide)werknemers. Daarnaast werken steeds meerarbeidsorganisaties met een flexibele schil vanwerknemers die al naar gelang de gevraagdeproductie, naar believen in- of uitgeschakeldworden (Van Hoof, 1993). De hoeveelheiddeeltijd en tijdelijk werk is hierdoor sterk toe-genomen (MSZW, 1997). Bij deze flexwerkersis er weinig aandacht voor loopbaanplanning(Streumer & Björkquist, 1998). Voor hen zijnvaste contracten en goede arbeidsvoorwaardenminder

vanzelfsprekend geworden. Recent isPEOXGOG/SCHE problemBtiek aandacht geschonken in sjuDiÈN het wetsvoorstel 'flexibiliteit en zekerheid'(MSZW, 1997). Maar deze nieuwe arbeidsver-houdingen maken mondigheid tegenwoordigtot een belangrijke eigenschap voor werkne-mers. 296 Naast loopbaanbeleid is er sprake van strate-gisch personeelsbeleid. Personeelsbeleid wordtin toenemende mate gerelateerd aan het totalebedrijfsbeleid (Van Terwisga & Van Sluijs,1990; Wognum, Drent & Slotman, 1998). Dewerknemer wordt gezien als 'human capital'.Men spreekt in dit verband van Human Resour-ce Development. Werknemers worden geachtin staat en bereid te zijn hun kennis en vaardig-heden gedurende de gehele loopbaan uit tebreiden en ze worden veel meer dan voorheenverantwoordelijk gesteld voor hun eigen loop-baanontwikkeling. Men spreekt ook wel van'employability' (Gasperz & Ott, 1996; Thijs-sen 1997b). Een vierde reactie van bedrijven is de extraaandacht voor

kwaliteitsmanagement en kwali-teitsborging van producten en processen. TotalQuality Management en ISO 9000 normen zijnalgemeen bekende begrippen geworden (De-meulemeester & Callewier, 1997). Werkne-mers worden intensief betrokken bij het hand-haven en verbeteren van de kwaliteit vanproducten, processen en diensten. Een andernieuw inzicht dat in dit verband genoemd moetworden is de performance technologie. Dezewordt in het kader van Human ResourceManagement toegepast om de prestaties vanwerknemers te optimaliseren (Stolovich &Keeps, 1992; Rothwell, 1996). Verder wordenarbeidsorganisaties geconfronteerd met klantendie mondiger zijn. Klanten verlangen tegen-woordig maatwerk, een goede behandeling eneen uitstekende service (Du Gay & Salaman,1992). • 1 Op de arbeidsmarkt doen zich ook allerlei ver-anderingen voor. Er betreden bijvoorbeeldsteeds meer vrouwen de arbeidsmarkt. Tussen1960 en 1998 steeg de beroepsdeelname vanvrouwen van de

leeftijdsgroep 25 tot 39 jaarvan 17% naar 62%' (Pott-Buter & Tijdens,1998)! Dit leidde tot een toename van het aan-tal tweeverdieners. Dit zijn werknemers metandere eisen. Tweeverdieners geven voorkeuraan arbeidsorganisaties die de mogelijkheidbieden in deeltijdarbeid te werken en regelin-gen hebben voor kinderopvang en ouderverlof(Van Hoof, 1993). Een andere ontwikkelingdie van grote invloed is op de arbeidsmarkt,zijn de demografische veranderingen (MSZW.1997). Ontgroening, de afname van het percen-



? tage jongeren op de arbeidsmarkt en vergrij-zing, de toename van het percentage oudereWerknemers, veranderen de leeftijdsopbouwvan onze (werkende) bevolking. Consequentieis een afname van het totaal aantal werknemersen daardoor een groeiende behoefte oudereWerknemers langer in het arbeidsproces te hou-den. Werkervaring compenseert een gebrekaan (bij) scholing echter onvoldoende. Deoverheid reageert op deze ontwikkelingen doorde employability van oudere werknemers teVerhogen middels het stimuleren van levens-lang leren bij deze groep (MSZW, 1997). Hier-naast neemt bij zowel de overheid als de socia-le partners het inzicht toe dat levenslang leren^oor alle werknemers een noodzaak wordtomdat het werknemers in staat stelt, ondanksbovengenoemde veranderingen, adequaat inhun beroep te kunnen blijven functioneren. Intal van sectoren zijn bijvoorbeeld CAO afspra-l^en gemaakt op het gebied van scholing (War-&quot;lerdam, 1996). gevolg van alle bovengenoemde

veran-deringen heeft het bedrijfsleven behoefte aan^exibele, breed opgeleide werknemers die inminder gestructureerde omgeving kunnen''unctioneren en die in staat zijn snel en ade-quaat te reageren op veranderingen in hun^erk, arbeidsorganisatie en loopbaan (Vandolingen, 1995). Van deze werknemers wordt verwacht datbeschikken over uitstekende sociale en com-municatieve vaardigheden, een klantvriendelij-ke instelling, commercieel inzicht en uitsteken-'Is verkoopvaardigheden. Ze moeten zichZonodig assertief kunnen opstellen. Ook moe-ze kunnen omgaan met informatie en metcomputerapparatuur. En ze moeten in staat zijnZelfstandiger te werken, complexe problemen&quot;P te lossen, initiatieven te nemen, snel beslis-singen te nemen en hun eigen werk te plannen,erder moeten ze beschikken over kwaliteits-ewustzijn, creatief kunnen denken en gemoti-veerd zijn om actief te participeren in de verbe-tering van productieprocessen. Loyaliteit en'fzet spelen hier een belangrijke rol. In

tegen-stelling tot vroeger wordt nu van de meesteWerknemers verwacht dat ze in staat en bereidZ'Ji om te blijven leren zodat ze goed in huneroep kunnen blijven functioneren. Dezewalificaties worden ook wel aangeduid de term sleutelkwalificaties. Wat zijn sleutel-kwalificaties precies? 3 Sleutelkwalificatiesgedefinieerd De Duitse econoom Dieter Mertens introdu-ceerde in 1974 het begrip 'Schlüsselqualifika-tionen' in een baanbrekend artikel. Hij sugge-reerde, op basis van zijn ervaringen met hetflexibiliteitsonderzoek, dat door meer tijd incurricula van het beroepsonderwijs te bestedenaan sleutelkwalificaties en minder tijd aan hetverwerven van specifieke kennis, de aanslui-tingsproblemen tussen onderwijs en arbeidkunnen worden verminderd. Ten eerste omdatsleutelkwalificaties de mobiliteit van werkne-mers zou vergroten (bijvoorbeeld bij het betre-den van de arbeidsmarkt en bij baanwisseling)en ten tweede omdat werknemers beter in staatzouden zijn te reageren op gedeeltelijk onvoor-spelbare

ontwikkelingen in de toekomst(bijvoorbeeld bij veranderingen binnen eenfunctie). Mertens onderscheidt vier soorten sleutel-kwalificaties: a. Basisqualifikationen, cognitieve kwalifica-ties van een hogere orde met een verticaletransferwaarde naar specifieke eisen vanuithet beroep of de maatschappij (bijvoorbeeldlogisch, analytisch, gestructureerd, associa-tief en contextueel denken; kritisch denkenmet behulp van argumentatie en discussie;coöperatief handelen door sociale spelregelsen technieken te beheersen) b. Horizontqualifikationen, ofwel horizon ver-ruimende kwalificaties (bijvoorbeeld geïn-formeerdheid over informatie, bestaande uitkennis over wat informatie is en in staat zijninformatie in te winnen, te begrijpen en teverwerken) c. Breitenelemente, kwalificaties die een breedgebied bestrijken en in meerdere beroeps-groepen voorkomen (bijvoorbeeld kennisvan techniek, kennis van de ARBO wet) d. Vintagefaktoren, deze heffen via volwasse-neneducatie intergenerationele opleidings-verschillen op

(bijvoorbeeld programmeer-technieken). met Sleutelkwalificaties lijken met elkaar gemeen 297 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? te hebben dat ze minder snel verouderen(onbruikbaar worden), omdat ze abstracter zijnen omdat ze in verschillende functies toegepastkunnen worden en transferwaarde hebben.Sleutelkwalificaties vergroten zowel de mobi-liteit als het aanpassingsvermogen van werkne-mers, aldus Mertens. Het aanpassingsver-mogen van werknemers zou toenemen omdatze onverwachte problemen en/of veranderin-gen beter het hoofd kunnen bieden. Verderzouden werknemers die over sleutelkwalifica-ties beschikken beter in staat zijn het eigenwerk te beoordelen en zonodig initiatief nementot verbetering ervan. Kortom, door middel van sleutelkwalifica-ties zou het beroepsonderwijs flexibel inzetba-re breed opgeleide werknemers kunnen oplei-den, die snel en adequaat kunnen reageren opveranderingen in hun werk en op de arbeids-markt. Het begrip sleutelkwalificaties is sinds Mer-tens' introductie op uiteenlopende wijze Sleutelkwalificaties zijn:geformuleerd onder uiteenlopende namen

metuiteenlopende betekenis, bijvoorbeeld: extra-functionele kwalificaties (Hurrelmann, 1975),sociaal normatieve kwalificaties (Van Hoof &Dronkers, 1980), berufsiibergreifende Qualifi-kationen (Laur-Emst, 1983), basisvaardig-heden (Nijhof & Remmers, 1989) en breedtoepasbare beroepskwalificaties (De Jong,Moerkamp, Onstenk & Babeliowsky, 1990). Eris ook veel kritiek op het begrip sleutelkwalifi-caties geweest (Eibers, Heckenauer, Mönikes,Pomschlegel & Tillman, 1975; Geißler, 1990;Reetz, 1989; Zabeck, 1989). Sleutelkwalifica-ties waren volgens critici onafhankelijk vanarbeidssituaties of beroepen te vaag geformu-leerd en het bleek onmogelijk sleutelkwalifica-ties te vertalen in curricula. Van Zolingen(1995) heeft op basis van literatuuronderzoekeen nieuwe invulling gegeven aan het begripsleutelkwalificaties. Deze nieuwe invulling vansleutelkwalificaties wordt gekenmerkt door zesdimensies (zie Figuur 1). Van Zolingen (1995) spreekt over sleutel-. Kennis, inzicht, vaardigheden en

houdingen die behoren tot de duurzame kern van een beroep of eengroep verwante functies met de mogelijkheid tot transfer naar andere en nieuwe functies binnen datberoep en tot innovaties binnen dat beroep, die bijdragen aan de bekwaamheidsontwikkeling van eenberoepsbeoefenaar en die overgangen binnen de loopbaan vergemakkelijken. algemeen-instrumentele dimensie: -beroepskennis en vaardigheden die een basaal en/of blijvend karakter hebben en in veel situatiestoegepast kunnen worden (o.a. basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen, algemenetechnische kennis, algemene talenkennis, algemene informatica-kennis, om kunnen gaan metinformatie*, werkplanningen kunnen maken*, kwaliteitsbewustzijn*, commercieel inzicht*)-interdisciplinaire kennis*cognitieve dimensie'. -denken en handelen (problemen onderkennen en oplossen*, abstract denken*, planmatigdenken*, intellectuele flexibiliteit, leren leren, tacit skills zoals o.a. materiaalgevoel*)persoonlijkheidsdimensie:

-individueel gedrag (zelfstandigheid*, verantwoordelijkheid*, nauwkeurigheid*, zelfvertrouwen,besluitvaardigheid*, initiatief nemen*, belastbaarheid*, creativiteit*, fantasie, prestatiebereidheid,uithoudingsvermogen, modern burgerschap)sociaal-communicatieve dimensie: -communiceren (mondeling uitdrukkingsvermogen*, schriftelijk uitdrukkingsvermogen*,talenkennis*) en samenwerken met collega's, chefs en cliënten (sociale vaardigheden*, solidariteit,empathie)sociaal-normatieve dimensie: -aan- en inpassing in de bedrijfscultuur (loyaliteit, identificatie, inzet, rekening houden metveiligheidsaspecten*, bereidheid om verder te leren*, representativiteit*, inzicht in dearbeidsorganisatie*)strategische dimensie: -emancipatoir gedrag: een kritische instelling met betrekking tot werk en eigen belangen* (kritischomgaan met keuzes op technisch gebied en de consequenties daarvan; actief participeren inbesluitvorming en belangenbehartiging). 1 De met een * aangegeven sleutelkwalificaties zijn

opgenomen in ons eigen empirisch onderzoek. De ove-rige zijn ontleend aan de relevante literatuur ter zake. Figuur 1. Een 'geactualiseerde' definitie van sleutelkwalificaties (Van Zolingen, 1995) 298 P£DAG0Ct5CH£ STUDIÉN



? kwalificaties om hun brede toepasbaarheidbinnen een beroep te benadrukken. Hiermeewordt gedoeld op de toepasbaarheid in nieuwesituaties (verschillende functies), de ontsluitingvan specifieke kennis en de ontsluiting vannieuwe kennis, mede door toegenomen com-municatiemogelijkheden gedurende de geheleloopbaan. Er is dus sprake van een horizontalecomponent (van plaats): de brede toepasbaar-heid en van een verticale component (van tijd):het verwerven, ontwikkelen en toepassen gedu-rende de gehele loopbaan. Het gaat bij sleutel-kwalificaties dus uitdrukkelijk om kwalifica-ties die noodzakelijk zijn om een beroep uit teoefenen. Het is essentieel dat sleutelkwalifica-ties in het kader van een beroep (tijdens de ini-tiële opleiding, tijdens en naast het werk) wor-den verworven en verder worden ontwikkeldberoepsinhouden. Een groot voordeel vanhet contextgebonden verwerven van sleutel-kwalificaties is dat, onder de juiste leercondi-ties, het transferprobleem wordt verkleind.

De'geactualiseerde' sleutelkwalificaties onder-scheiden zich enerzijds van Mertens' sleutel-kwalificaties doordat ze niet beperkt zijn tot decognitieve dimensie, ze omvatten ook de socia-le- en communicatieve-, de persoonlijkheids-dimensie, de normatieve en de strategischedimensie anderzijds worden de 'geactualiseer-de' sleutelkwalificaties per beroep geformu-leerd. Verder zijn de 'geactualiseerde' sleutel-kwalificaties meer toegesneden op de actueleOntwikkelingen in het bedrijfsleven, datbehoefte heeft aan assertieve werknemers, die&quot;'et grote inzet hun werk doen, oog hebbenVoor verbeteringen in productieprocessen en°ver uitstekende sociale- en communicatieveVaardigheden beschikken. Dit komt met nametot uiting in de laatste vier dimensies: de per-soonlijkheidsdimensie; de sociaal-communica-tieve dimensie, de sociaal-normatieve dimensiede strategische dimensie. ^ Sleutelkwalifcaties onderzochtProcedure ^elke sleutelkwalificaties in de toekomst vanzijn, hoe sleutelkwalificaties

kunnenborden ingevuld, of ze in het middelbaarcroepsonderwijs aangeleerd kunnen wordenhoe dat dan het beste kan gebeuren, zijn de vragen die ons nu interesseren. Om deze vra-gen te beantwoorden worden de opinies enargumenten onderzocht van vertegenwoordi-gers van verschillende groeperingen: onder-wijs, arbeid en overheid. Daarbij gaat het omde opinies van de verschillende partijen die metdit probleem te maken hebben en om de onder-liggende argumenten te verhelderen. Op dezewijze kunnen diverse beleidsalternatieven naarvoren treden. Met het oog op het bovenstaandeis gekozen voor de uitvoering van een policyDelphi-aanpak (Linstone & Turoff, 1975). Ineen policy Delphi wordt een heterogene groepvan experts in meerdere rondes schriftelijk eneventueel mondeling geraadpleegd ten aanzienvan een probleem om uiteenlopende argumen-ten voor eventueel uiteenlopende meningenboven tafel te krijgen, waardoor beleidsalterna-tieven gegenereerd kunnen worden. Na eeneerste

oriëntatie in de literatuur over de aan-sluitingsproblematiek onderwijs-arbeid kwammet betrekking tot het MBO naar voren dat metname de afstudeerrichtingen MEAO-C enMTS-E interessante casussen zouden kunnenzijn voor de studie naar sleutelkwalificaties. Deafstudeerrichting MEAO-C werd beperkt tothet werkveld bank- en verzekeringswezen. Inde eerste plaats omdat het niet haalbaar is hetgehele werkveld van MEAO-C abituriënten inhet onderzoek te betrekken. In de tweede plaatsomdat het bank- en verzekeringswezen deafgelopen jaren met enorme veranderingen isgeconfronteerd als gevolg van automatisering,groeiende concurrentie en veranderende orga-nisatiestructuur (Tijdens, 1989; Tolner, VanSluijs & Dankbaar, 1993). De afstudeerrichtingMTS-E werd beperkt tot het werkveld van deservice-technicus in de industriële sector,omdat het niet haalbaar is het gehele werkveldvan MTS-E abituriënten in het onderzoek tebetrekken. In de tweede plaats omdat deinvloed van de invoering van

nieuwe technolo-gie met name op het gebied van de elektronicazeer groot is (Hövels & Vink, 1991; Peters,Streumer & Nijhof, 1991). In de derde plaatsomdat uit recent onderzoek van Hövels en VanDijk (1989) blijkt dat de helft van de MTS-Eabituriënten werk vindt in de servicesfeer. sroo/f« 4.2 Onderzoeksopzet Bij de opzet van het onderzoek is aanvankelijkvan de gedachte uitgegaan dat op basis van het 299



? pilot study 1 literatuur onderzoek 18 interviews met experts uit onderwijs (10) en arbeid (8) ^keuze voor 4 functies 18 interviews met schoolverlaters in een intredefunctie: pilot study 2 8 service technici 4 commercieel medewerkers particulieren6 acceptant/schadecorrespondenten eerste omschrijving vansleutelkwalificaties Ie ronde Delphi 53 experts uit onderwijs en arbeid ontvangeneen vragenlijst:14 experts uit industrie 10 experts uit MTS-onderwijs 18 experts uit bank- en verzekeringswezen 11 experts uit het MEAO onderwijs informatiemap met resultatennaar deelnemers 2 werkconferenties met experts uit onderwijs en arbeid: werkconferentie industrie:7 experts uit de industrie 3 experts uit het MTS onderwijs 2e ronde Delphi werkconferentie bank- en verzekeringswezen2 experts uit het bank- en verzekeringswezen7 experts uit het MEAO onderwijs Figuur 2. Een policy Delphi over sleutelkwalificaties (Van Zolingen, 1995) literatuuronderzoek de belangrijkste sleutel-kwalificaties geselecteerd

èn beschreven zou-den kunnen worden en dat deze vervolgens aanpanels van deskundigen konden worden voor-gelegd. Uit het literatuuronderzoek en een ver-kennende interviewronde met 18 experts uit deonderwijspraktijk en het arbeidsveld (de eerstepilot study, zie Figuur 2)' bleek dat deze wegniet afgelegd kon worden. Het bleek wel moge-lijk 25 sleutelkwalificaties te selecteren voorhet Delphi-onderzoek (zie sleutelkwalificatiesmet * in Figuur 1). Criterium was dat uit gerap-porteerd onderzoek en gesprekken met des-kundigen bleek dat deze sleutelkwalificatiesbelangrijk werden geacht voor MBO-abituriën-ten werkzaam in een intredefunctie. Desleutelkwalificaties konden echter niet voor degeselecteerde afstudeerrichtingen wordenbeschreven door de onderzoeker. De MBO abi-turiënten van de MEAO-C en MTS-E oplei-ding bleken namelijk werkzaam te zijn in zeeruiteenlopende functies. Dit gegeven maakteeen eenduidige omschrijving van de belang-rijkste sleutelkwalificaties voor elk van

de tweeafstudeerrichtingen MEAO-C en MTS-E, dieniet te abstract was, erg moeilijk. Op dit pro-bleem is al eerder gewezen door De Jong et al-(1990). Daarom werd'besloten het onderzoekte beperken tot vier intredefuncties, die rele-vant zijn voor schoolveriaters van de MTS-Een de MEAO-C opleiding: service-technicus;commercieel medewerker, particulieren bij eenbank (cmp); schadecorrespondent en acceptantbij een verzekeringsmaatschappij. Er werd eentweede pilot study ingelast bestaand uit 18interviews met schoolverlaters van het MBO,werkzaam in één van bovengenoemde vierintredefuncties, om tot een omschrijving te 300 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? komen van de geselecteerde sleutelkwalifica-ties^ (zie Figuur 2). Tijdens deze 18 interviewsWerden binnen de geselecteerde functies ver-schillende taakgebieden onderscheiden. Bij elktaakgebied werd gevraagd of daarin beroepwerd gedaan op één of meerdere van de gese-lecteerde sleutelkwalificaties en wanneer dithet geval was of de abituriënt deze zo goedmogelijk in zijn eigen woorden wilde omschrij-ven'. De sleutelkwalificaties die volgens de begin-nende beroepsbeoefenaren in hun werk eencentrale rol spelen werden vervolgens metbehulp van deze gegevens beschreven. Dezealdus per functie 'beschreven' sleutelkwalifi-caties vormden het uitgangspunt van de daaropVolgende twee Delphi-rondes. Dit resulteerdein twee 'sets' beschrijvingen waarover deexperts het eens waren. Enerzijds een beschrij-ving van de sleutelkwalificaties waarover^TS-E abituriënten werkzaam in een intrede-functie moeten beschikken; anderzijds eenbeschrijving van de sleutelkwalificaties waar-over MEAO-C

abituriënten werkzaam in eenintredefunctie moeten beschikken. de eerste Delphi-ronde werd een vragenlijsttoegestuurd aan 53 experts uit onderwijs enarbeid'* (zie Figuur 2). Nadat de vragenlijst wasVoorgelegd en verwerkt werd een werkconfe-rentie-ronde van een dag gehouden. De resulta-ten van de vragenlijst vormden de basis voor dediscussie tussen de experts op het gebied vanOnderwijs en arbeid. Vijftien experts (per sec-tor) uit de vragenlijst-ronde die de vragenlijst'Jitvoerig hadden beantwoord, enthousiast ble-'^en en over veel kennis beschikten werdgevraagd om aan de tweede Delphi-ronde. deel'e nemen om meningen uit te wisselen over deêestelde vragen en deze te onderbouwen metArgumenten. Dertien experts namen de uitnodi-g'ng aan om deel te nemen aan de werkconfe-rentie industrie en uiteindelijk namen tien®'<Perts deel aan deze werkconferentie (zie'guur 2). Twaalf experts namen de uitnodi-ging aan om deel te nemen aan de werkconfe-rentie bank- en verzekeringswezen en

uiteinde-'Jk namen negen experts deel aan deze'Conferentie (zie Figuur 2). Aan het slot van hetOnderzoek werd op basis van de analyse van deresultaten van de werkconferentie aan allepanelleden een korte vragenlijst toegestuurd.Doel daarvan was om te komen tot eenomschrijving waarin iedereen zich kon vindenvan de belangrijkste geselecteerde sleutelkwa-lificaties van enerzijds MTS-E abituriëntenwerkzaam in een intredefunctie en anderzijdsMEAO-C abituriënten werkzaam in een intre-defunctie. 5 Resultaten 5.1 Het begrip sleutelkwalificaties Voor een nadere typering van wat sleutelkwali-ficaties zijn is het van belang te wijzen op devolgende aspecten. Kenmerkend voor sleutelkwalificaties is datze één geheel vormen, zo komt uit de studienadrukkelijk naar voren. Als een service-tech-nicus bijvoorbeeld een storing oplost wordtdaarbij een beroep gedaan op uiteenlopendesleutelkwalificaties, zoals onder andere plan-matig denken, probleemoplossen, omgaan metinformatie, sociale vaardigheden,

commercieelinzicht en kwaliteitsgevoel, die in onderlingesamenhang worden toegepast om het hoofd-doel (de klant tevreden te houden) snel enefficiënt te bereiken. Typerend voor sleutel-kwalificaties is met andere woorden hun geïn-tegreerde karakter. In de tweede plaats is het noodzakelijkgebleken om sleutelkwalificaties binnen decontext van een beroep te formuleren, omdatvoor verschillende beroepen dezelfde sleutel-kwalificatie een andere invulling heeft (DeJong et al. 1990). Het commercieel gevoel vaneen service-technicus mag zich vooral beper-ken tot kostenbewustzijn. Van een commer-cieel medewerker particulieren werkzaam bijeen bank wordt in dit kader verwacht dat hijover een 'verkoopmentaliteit' beschikt. Sleu-telkwalificaties zijn met andere woordenberoepsgebonden. Het verwerven van sleutel-kwalificaties vindt plaats in de context vanberoepsvorming. Het is een proces van levens-lang leren waarvoor de basis in het gezin wordtgelegd en dat in het MBO en tijdens de verdereloopbaan in

en naast het werk wordt voortgezetin het kader van een bepaald beroep. Sleutel-kwalificaties bevatten zowel algemene alsberoepsvormende elementen en in het verwer-ven van sleutelkwalificaties spelen zowel for- 301 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? Tabel 1 Het gemiddelde belang dat aan sleutelkwalificaties wordt toegekend door de experts uit het bedrijfsleven experts uit->sleutelkwalificaties i industrieW=14 bankwezen«=14 verzekeringswezenW=4 algemeen instrumentele dimensie:kunnen onngaan n^et informatiewerkplanningen kunnen makenenige kennis hebben van nietvaktechnische vakkenkwaliteitsbewustzijncommercieel inzicht hebbenbereidheid om verder te lerencognitieve dimensie:abstract denkenplanmatig denkenprobleemoplossen persoonlijheidsdinensie: zelfstandigheid verantwoordelijkheid nauwkeurigheid besluitvaardigheid initiatief nemen belastbaarheid creativiteit 4.543.93 4.144.713.934.79 4.294.714.86 4.503.77 3.934.794.714.86 3.214.074.21 4.253.50 3.254.504.504.25 3.253.754.50 4.794.864.794.574.714.504,57 4.794.934.714.214.364.644.29 4.754.754.505.005.004.254.25 sociaal-communicatieve dimensie:sociale vaardighedenuitdrukkingsvermogen (mondeling)uitdrukkingsvermogen (schriftelijk)talenkennis 4.57

4.003.71 4.714.574.003.50 4.754.754.752.25 sociaal-normatieve dimensie: rekening houden met veiligheidsaspecten representativiteit inzicht In de arbeidsorganisatie strategische dimensie: een kritische ihstelling met betrekking tot werken eigen belangen 4.714.143.71 4.714.793.86 2.503.253.25 4.14 4.31 3.75 1=volkomen onbelangrijk, 2=enigszins onbelangrijk, 3=niet belangrijk/niet onbelangrijk, 4=enigszinsbelangrijk, 5=zeer belangrijk; categorieën belangrijk tot zeer belangrijk: >4.5 mele- als informele leerprocessen een rol. Er is ware programma's kan een commercieel mede- een relatie met de persoonlijke ontwikkeling(voor zover deze gerelateerd is aan een bepaaldberoep) van individuen. In de derde plaats hebben sleutelkwalifica-ties transferwaarde. Ze verbreden de inzetbaar-heid van werknemers in de arbeid en werkne-mers zijn sneller in staat nieuwe specifiekekennis te verwervén. In het kader van deze stu-die wordt dat multi-functionaliteit genoemd.Met behulp van interdisciplinaire

kennis op hetgebied van meet-, en regeltechniek bijvoor-beeld kan een service-technicus met een MTS-E opleiding snel worden ingewerkt in bijvoor-beeld het installeren van een centraleverwarming. Door basiskennis van enige soft-werker particulieren werkzaam bij een bankmet als achtergrond de MEAO-C opleiding alsnel overweg met zijn tekstverwerker en leerthij cliëntgegevens in beeld brengen, te ver- enbewerken. Een brede vakkennis verbetert hetcommuniceren met collega's uit andere disci-plines en het functioneren in interdisciplinairegroepen. Kortom, sleutelkwalificaties stellen werk-nemers in staat sneller en efficiënter te reage-ren op a) veranderingen in hun werk metbehulp van brede vakkennis en interdiscipli-naire kennis b) (onvoorspelbare) veranderin-gen op de arbeidsmarkt, omdat op basis vansleutelkwalificaties benodigde nieuwe speci- 302 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? fieke kennis efficiënt en effectief kan wordenverworven c) overgangen binnen een loop-baan: sleutelkwalificaties verhogen de mobili-teit van werknemers. 5.2 Het belang van sleutelkwalificaties Uit de policy Delphi blijkt dat sleutelkwalifica-ties voor het goed functioneren van werkne-mers belangrijk worden gevonden door de 32experts uit het bedrijfsleven. De experts dietijdens het empirisch onderzoek zijn ge-raadpleegd noemen sleutelkwalificaties alszelfstandigheid, verantwoordelijkheid, nauw-keurigheid, kwaliteitsbewustzijn, sociale vaar-digheden en bereidheid om verder te leren vooralle onderzochte categorieën (zowel servicetechnici als commercieel medewerkers particu-lieren, acceptanten en schadecorrespondenten)belangrijk tot zeer belangrijk (zie Tabel 1 entoelichting). In staat zijn om te gaan met infor-matie en belastbaarheid (stress) worden even-eens genoemd. Een service-technicus moetdaarnaast met name beschikken over kennis-en cognitieve vaardigheden zoals probleemop-lossen,

planmatig denken en verder initiatief tenemen en in staat zijn besluitvaardig en creatief'e zijn. Een commercieel medewerker particu-lieren, een acceptant en een schadecorrespon-dent moeten daarnaast met name beschikkenover communicatieve vaardigheden, commer-cieel inzicht en ze moeten representatief zijn. Ook op de arbeidsmarkt en in selectiepro-cessen kan men niet meer om sleutelkwalifica-ties heen aldus de experts. Zij zijn van mening'lat de sleutelkwalificaties, die zij belangrijkachten voor de beroepsuitoefening, ook eengrote rol spelen in wervings- en selectieproces-sen van werknemers. Als voorbeeld een korte schets van het pro-fiel van een MTS-E abituriënt werkzaam in demtredefunctie van een service technicus diebeschikt over de sleutelkwalificaties om ade-quaat te functioneren. Een service technicus beschikt over eenbrede vakkennis en enige kennis van mechani-ca, meet- en regeltechniek en software pro-§ramma's. Hij is in staat zijn kennis in de prak-^'jk adequaat toe te passen

zowel bij hetOplossen van storingen als in de omgang metcliënten. Storingen werkt hij via bepaalde prio-riteiten af (kleine bedrijven) of volgens de&quot;Volgorde waarin ze via een dispatcher binnen-komen (grotere bedrijven). Een storing lost eenservice technicus indien mogelijk zelfstandigop. Bij storing zoeken gaat hij systematisch tewerk, hij vormt een beeld van de storing alsonderdeel van het gehele systeem door te kij-ken, luisteren (ook naar de cliënt!) en meten enelimineert systematisch mogelijke oorzakentotdat de oorzaak van de storing wordt gevon-den. Duurt dit proces te lang dan neemt hij tij-dig het initiatief hulp van anderen (de helpdesk,collega's) in te roepen. Vervolgens repareerthij rekening houdend met het kostenplaatje hetdefect. Een service technicus is in staat indiennodig tijdelijke creatieve oplossingen te beden-ken. Wanneer eerst onderdelen moeten wordenbesteld maakt hij duidelijke afspraken met decliënt. Indien noodzakelijk geeft hij de cliëntvoorlichting over de bediening en het

onder-houd van de apparatuur. Daarnaast wordt nor-maal en preventief onderhoud gedaan en even-tueel nieuwe apparatuur geplaatst. Hij is zichervan bewust dat hij werk van kwaliteit moetleveren (een storing in één keer goed oplossen,goede afwerking, de boel netjes achterlaten ende cliënt goed informeren) en representatiefmoet overkomen bij de cliënt. Een service tech-nicus is flexibel genoeg om apparatuur in hetweekend of 's nachts te servicen als dat deklant beter uit komt, maar wanneer de klant tehoge eisen stelt kan hij ook in positieve zinvoor zichzelf opkomen. Bij tekort aan kennisgeeft hij tijdig aan dat hij bijscholing nodigheeft. Hij is gemotiveerd om gedeeltelijk zelf-standig en gedeeltelijk via cursussen in zijn vakbij te blijven. Een service-technicus werkt zijnadministratie dagelijks nauwgezet af en gaatook zorgvuldig om met zijn gereedschappen.Hij werkt zonodig samen met collega's en wis-selt regelmatig gegevens over storingen methen uit. Indien er slechte verhoudingen zijnneemt hij zelf

initiatief om hier iets aan te doen. 5.3 Invulling van sleutelkwalificaties per beroep Op basis van de gegevens uit het Delphi-onder-zoek zijn de belangrijkste sleutelkwalificatieswaarover MTS-E abituriënten en MEAO-Cabituriënten moeten beschikken uitvoerigbeschreven. Voor de eerste groep is uitgegaanvan de gegevens verzameld bij de service tech-nici werkzaam in een intredefunctie, bij deexperts uit de industriële sector en bij de onder-wijskundige experts met kennis van de MTS-E 303 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? opleiding. Voor de tweede groep werd uitge-gaan van de gegevens verzameld bij de com-mercieel medewerkers particulieren, acceptan-ten en schadecorrespondenten werkzaam in eenintredefunctie, bij de experts uit het bank- enverzekeringswezen en bij de onderwijskundigeexperts met kennis van de MEAO-C opleiding.Omdat dit artikel aan een beperkte lengtegebonden is, worden alleen de sleutelkwalifi-caties 'mondeling uitdrukkingsvermogen' en'abastract denken' als voorbeeld genoemd. De experts omschrijven het 'mondelinguitdrukkingsvermogen' van een MEAO-Cabituriënt als volgt: Een beginnend beroeps-beoefenaar is in staat met betrekking tot stan-daardproducten, al dan niet telefonisch, ver-schillende soorten gesprekken (informatiefgesprek, adviesgesprek, verkoopgesprek,klachtengesprek) te voeren met cliënten endaarnaast in (werk)overlegsituaties en groeps-gesprekken actief te participeren. Het 'monde-ling uitdrukkingsvermogen' van een MTS-Eabituriënt luidt aldus de

experts: Een technicusis in staat helder en duidelijk (over techniek) tecommuniceren met klanten en collega's. De sleutelkwalificatie abstract denkenwordt voor de MEAO-C abituriënten nietbelangrijk genoeg geacht om apart te beschrij-ven terwijl deze sleutelkwalificatie voor deMTS-E abituriënten heel belangrijk wordtgevonden. Abstract denken voor MTS-E abitu-riënten wordt omschreven als: Een technicus isin staat zich een voorstelling te maken van hetfunctioneren van een systeem en haar onderde-len. Als voorbeeld wordt genoemd: Een techni-cus is in staat een storing te lokaliseren doorzich een voorstelling te maken van de werkingvan een apparaat in deze toepassing, rekeninghoudend met het productieproces en vervol-gens te kijken, te luisteren en te meten, eventu-eel met behulp van een schema of een service-handboek. 5.4 Sleutelkwalificaties verwerven Het middelbaar beroepsonderwijs (de theorie-én de praktijkcomponent) moet volgens de 53ondervraagde experts, uit onderwijs-

enarbeidsveld, een centrale rol spelen in het ver-werven van sleutelkwalificaties. Uit de onder-zoeksgegevens komt naar voren dat er duidelij-ke indicaties zijn voor het bestaan van eensamenhang tussen de aard van de sleutelkwali-ficaties en de plaats waar ze het beste kunnenworden verworven. Het verwerven en/of ver-der ontwikkelen van met name de cognitieve-en de sociaal-communicatieve dimensie, zouvolgens de experts merendeels in het middel-baar beroepsonderwijs moeten plaatsvinden.Voor onderscheiden dimensies worden ver-schillende leersituaties (binnenschools en/oftijdens de stage) geschikt geacht. De stagewordt met name genoemd om sociale vaardig-heden verder te ontwikkelen en te lerenomgaan met informatie. Sleutelkwalificatiesvan de cognitieve dimensie zoals probleemop-lossen, planmatig denken, werkplanningenkunnen maken en over interdisciplinaire kennisbeschikken, maar ook de sleutelkwalificatiesschriftelijk uitdrukkingsvermogen en talenken-nis uit de

sociaal-communicatieve dimensie,kunnen volgens de experts heel goed voor eengroot deel binnenschools worden verworven.Voor het merendeel van de overige sleutelkwa-lificaties kan volgens de experts in het middel-baar beroepsonderwijs alleen een theoretischebasis worden gelegd. Deze worden tijdens- ennaast het werk in de praktijk verder ontwik-keld. Het gaat vooral om sleutelkwalificatiesuit de sociaal-normatieve dimensie, uit de stra-tegische dimensie, uit de persoonlijkheids-dimensie (ook de stage is belangrijk voor hetverwerven van de sleutelkwalificaties van dezedimensie) en een enkele uit de algemeen instru-mentele dimensie (kwaliteitsbewustzijn encommercieel inzicht). Sleutelkwalificaties, dievolgens de experts met name tijdens het werkworden verworven en/of verder ontwikkeldzijn: besluitvaardigheid, belastbaarheid, initia-tief nemen, commercieel inzicht, werkplannin-gen maken, inzicht in de arbeidsorganisatie,rekening houden met veiligheidsaspecten, eenkritische instelling

met betrekking tot werk eneigen belangen en de bereidheid om verder teleren. Opvallend is tenslotte dat volgens deexperts bij het verwerven van de sleutelkwalifi-caties creativiteit, verantwoordelijkheid, zelf-standigheid, representativiteit, abstract denken,sociale vaardigheden' en de bereidheid om ver-der te leren® de voorschoolse gezinssituatie eencruciale rol speelt. Een expert meent zelfs 'dieheb je of die heb je niet' als je op school komt-De volgende vraag is natuurlijk op welke wijzesleutelkwalificaties het beste kunnen wordenverworven. 304 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? Het Delphi-onderzoek is beperkt tot dewijze waarop sleutelkwalificaties langs forme-le wegen kunnen worden verworven. Deexperts geven de voorkeur aan 'klassikaalonderwijs' voor het verwerven van sleutelkwa-lificaties van de cognitieve dimensie, zoalsabstract denken, plannen, probleemoplossen enomgaan met informatie en interdisciplinairekennis, en om sleutelkwalificaties van de com-municatieve dimensie zoals schriftelijk uit-drukkingsvermogen en talenkennis. Voor deoverige onderzochte sleutelkwalificaties vande persoonlijkheidsdimensie, de sociaal-nor-matieve dimensie en sociale vaardighedenraden de experts overwegend 'praktijkleren'aan (buiten de school, tijdens de beroepsprak-tijkvorming en/of na school tijdens het werk)of 'niet klassikale didactische methoden', zoalsprojectonderwijs, probleemoplossend onder-lijs en daarnaast participerend leren of hetleren oplossen van kernproblemen (zie par.5-5). Voor het verwerven van deze sleutelkwa-lificaties wordt tevens toepassing in de

werksi-tuatie noodzakelijk geacht. Wanneer deze sleu-telkwalificaties buitenschools tijdens deberoepspraktijkvorming worden verworven ishet volgens de experts een vereiste dat in hetkader van een duidelijke opdracht (en) meer-dere kwalitatief goede stageplaatsen ofleerarbeidsplaatsen worden doorlopen inarbeidsorganisaties, die in organisatiestructuurVerschillen. De aansluiting van theorie- enpraktijkleren is hierbij essentieel. Een andereVorm die in dit kader zeer geschikt wordtgevonden is participerend leren met name voorl^et ontwikkelen van zelfstandigheid bij leer-lingen. Een belangrijke conclusie is dat de meesteVan de onderzochte sleutelkwalificaties, aldus geraadpleegde experts, in het middelbaarberoepsonderwijs via niet-klassikale leerme-thoden binnen de context van een beroep hetheste kunnen worden verworven. Als voor-beeld wordt nogal eens gewezen op de moge-lijkheden van projectonderwijs, waarin sleutel-kwalificaties zoals sociale vaardigheden,Zelfstandigheid, probleemoplossen,

besluit-vaardigheid etc. tijdens het leren van beroeps-•nhouden in hun 'natuurlijke onderlingesamenhang' kunnen worden verworven. 5.5 Sleutelkwalificaties en landelijke eindtermen De vertaling van sleutelkwalificaties in eind-termen volgens traditionele procedures is nietprobleemloos, aldus de experts. Het behoudenvan de onderlinge samenhang van sleutelkwa-lificaties voorzien zij als problematisch. Omdie samenhang te behouden moet worden uit-gegaan van beroepen. Tot nu toe zijn volgensde experts te weinig sleutelkwalificaties opge-nomen in de landelijke eindtermen, zowel vande MEAO-C opleiding als van de MTS-Eopleiding (voor dezelfde mening zie ookACOA, 1996). De gehanteerde Delphi-metho-de vinden de experts een uitstekende methodeom sleutelkwalificaties op te sporen en te con-textualiseren (te beschrijven in het kader vaneen beroep). Een nadeel is dat de onderlingesamenhang van de sleutelkwalificaties bij toe-passing van deze methode verloren gaat. Een alternatief en/of

aanvullende methode omsleutelkwalificaties te vertalen is per beroepkernproblemen, die de complexiteit vanarbeidssituaties in zich dragen, te identificeren(Laur-Ernst, 1983, 1984; Onstenk, Moerkamp,Voncken & Van den Dool 1990; Onstenk,1997; Nieuwenhuis, 1991). Kernproblemenzijn (complexe) problemen en dilemma's diecentraal staan in de beroepsuitoefening. Hetzijn problemen waarmee een beroepsbeoefe-naar regelmatig in aanraking komt, die ken-merkend zijn voor een beroep en waarbij vande beroepsbeoefenaar een oplossing en eenaanpak wordt verwacht. Het gaat om afwegin-gen en keuzes ten aanzien van dilemma's waar-bij het toepassen van kennis en vaardigheden,het inzetten van het juiste register van hande-lingen, bepaalt of iemand een meer of minderprofessionele kracht is. Kernproblemen wor-den gekenmerkt door onzekerheid en het afwe-gen van tegenstrijdige belangen in complexesituaties. Situaties waarin steeds opnieuw keu-zes moeten worden gemaakt. Bij het omgaanmet

kernproblemen spelen sleutelkwalificatieseen centrale rol. Het aantrekkelijke van kern-problemen is dat sleutelkwalificaties in hunonderlinge samenhang moeten worden ingezet.



? 6 Discussie Met het oog op een groeiende behoefte aanflexibele breed opgeleide werknemers en eenverbreed beroepsonderwijs is aan het begripsleutelkwalificaties in deze studie een nieuweinvulling gegeven. Hierbij is het idee van sleu-telkwalificaties als algemene vaardigheden (losvan een beroep), zoals met name Mertens voor-stond, losgelaten. Voor de adequate uitoefe-ning van een beroep is het noodzakelijk tebeschikken over sleutelkwalificaties (bredevakkennis en gecontextualiseerde algemenevaardigheden) en daarnaast over specifiekevakkennis. Er zijn aan het begrip sleutelkwali-ficaties zes dimensies onderscheiden: de alge-meen-instrumentele dimensie, de cognitievedimensie, de persoonlijkheidsdimensie, desociaal-communicatieve dimensie, de sociaal-normatieve dimensie en de strategische dimen-sie. Hoe sleutelkwalificaties eruit zien moetvoor elk beroep apart bepaald worden. Ze wor-den gecontextualiseerd binnen een beroep. Datwil zeggen dat ze verschillend worden

inge-vuld voor verschillende beroepen. De socialevaardigheden waarover een servicetechnicusmoet beschikken verschillen van de socialevaardigheden waarover een commercieelmedewerker particulieren moet beschikken. Indeze studie zijn in het empirische gedeelte geengegevens verzameld over specifieke vakkennisbinnen de otrderzochte functies. Daarom washet niet mogelijk de operationalisatie van sleu-telkwalificaties en specifieke vakkennis binnende onderzochte functies aan elkaar te relateren.Onstenk (1996) heeft dan ook terecht opge-merkt dat het in deze studie onduidelijk isgebleven wat voor het uitoefenen van eenberoep nog meer nodig is dan sleutelkwalifica-ties. De vraag blijft of er zo'n duidelijk onder-scheid is te maken tussen sleutelkwalificatiesen specifieke vakkennis....en of genoemdesleutelkwalificaties niet vrijwel 'alles' omvat-ten. Een nadeel van de gehanterde Delphi-methode was dat de sleutelkwalificaties apartPEDAcoaiscHc moesten worden benoemd, terwijl ze

meestalSTUDIËN in onderlinge samenhang binnen een beroepworden gehanteerd. Voor vervolgonderzoeklijkt het dan ook zinniger de kernproblemen teidentificeren waarmee beroepsbeoefenarenworden geconfronteerd en tegelijkertijd de 306 sleutelkwalificaties te beschrijven die nodigzijn om adequaat met deze kernproblemen omte gaan. De onderlinge samenhang tussen sleu-telkwalificaties blijft zo behouden, terwijl zetoch apart beschreven kunnen worden. Dezekernproblemen zouden tevens het vertaalpro-bleem van sleutelkwalificaties naar leerplan-nen in het beroepsonderwijs kunnen verklei-nen. Door confrontatie van leerlingen metrealistische of gesimuleerde kernproblemenzouden leerlingen tevens noodzakelijke sleu-telkwalificaties kunnen verwerven. Uit deDelphi-studie komt naar voren dat meerdereauteurs (Laur-Emst, 1984: Onstenk et al.,1990; Mulder, 1997) en de experts van meningzijn dat? confrontatie met kernproblemen hetverwerven van sleutelkwalificaties in het mid-delbaar

beroepsonderwijs zou kunnen stimule-ren. Een eerste aanzet tot het ontwikkelen vaneen instrument om kernproblemen van eenberoep te identificeren is inmiddels gegevendoor Blokhuis en Van Zolingen (1997). Zijidentificeerden onder andere de kernproblemenvan de service manager werkzaam in een gara-ge en van de zelfstandig werkend medewerkerreizen werkzaam bij een reisbureau door mid-del van uitgebreide interviews met beroepsbe-oefenaren en door middel van een vragenlijst.De vraag of deze kernproblemen via de formu-lering van landelijke eindtermen of naast delandelijke eindtermen op een andere wijze inde landelijke kwalificatiestructuur moetenworden opgenomen behoeft verder onderzoek.Blokhuis en Van Zolingen hebben een aantalmogelijke scenario's geopperd. Ondertussen is er ook van overheidszijdemeer aandacht ontstaan voor het belang vansleutelkwalificaties voor leerlingen van hetberoepsonderwijs. De adviescommissie onder-wijs arbeid, de ACOA, die de

kwaliteit van deeindtermen in de nieuwe landelijke kwalifica-tiestructuur nauwgezet in het oog houdt uitte dekritiek dat er in de huidige eindtermen te wei-nig aandacht is voor sleutelkwalificaties (ACOA,1996). En de opmerking 'dat aan een verdereintegratie en vereenvoudiging van de landelij-ke kwalificatiestructuur op basis van verbre-ding van kwalificaties niet te ontkomen valt'(Van Hoof, 1998, p. 93) sluit hierbij aan. Onderzoek naar andere methoden om sleu-telkwalificaties te vertalen via of naast de lan-delijke eindtermen komt nu ook bij de verschil-



? lende landelijke organen (de LOB's) meer inde belangstelling te staan (Blokhuis, Eising &Van den Ende, 1998). Uit de policy Delphi blijkt dat experts vanmening zijn dat niet-klassikale methoden zoalsprobleemgestuurd leren, projectonderwijs endaarnaast simulatie en praktijkleren zeergeschikt zijn om sleutelkwalificaties te verwer-ven in het beroepsonderwijs. Voor het verwer-ven van sleutelkwalificaties in het beroepson-derwijs lijkt dan ook een 'heterogeen openleerplan' het meest geschikt (Heidegger &Rauner, 1989; Laur-Emst, 1989). In zo'n leer-plan wordt flexibel omgegaan met de toepas-sing van didactische methoden, de inhoud vanlesstof en met de afwisseling van theorie- enpraktijkleren. Er is enerzijds aandacht vooraansluiting aan de belevingswereld van de leer-ling (door middel van projectonderwijs) enanderzijds voor het toekomstig beroep (doormiddel van confrontatie met kernproblemen).En er is in dit leerplan een nieuw evenwichttussen het verwerven van kennis en van vaar-digheden. Sinds

1995, het jaar waarin deze stu-die is verschenen, hebben zich allerlei positie-ve ontwikkelingen in het beroepsonderwijsVoorgedaan die in de richting gaan van boven-genoemd scenario, zoals meer aandacht voorprojectonderwijs, probleemgestuurd onder-lijs, begeleid zelfstandig leren, en leren intaakgroepen (De Bruijn & Moerkamp, 1997).Door Mulder (1997) is recent onderzoekgedaan naar de optimale inrichting vanpraktijkleersituaties voor het beroepsonder-wijs. Ook zij wijst op het belang van een diver-siteit van niet-klassikale methoden en confron-tatie met en reflectie over kernproblemen. Detiitwerking voor en de toepassing van kempro-''lemen in het beroepsonderwijs behoeft echter&quot;og veel onderzoek. Een niet te verwaarlozenaspect waar zowel door Van Zolingen als door'bulder op wordt gewezen is de noodzaak vanEerdere en continue professionalisering vandocenten, die al deze veranderingen moeten'mplementeren in de scholen. Een heel ander dicussiepunt is of de aan-dacht van het

bedrijfsleven voor sleutelkwalifi-caties spoort met ideeën over persoonlijke ont-wikkeling van leerlingen die terug te vinden^ijn in het oude vormingsideaal (Jansen, 1994;ßrater & Bauer, 1990). Hoewel de experts inonderzoek jonge werknemers met eenbepaalde persoonlijke ontwikkeling willenhebben, is het niet duidelijk of ze al hun sleu-telkwalificaties ook in hun werk kunnen toe-passen en verder kunnen ontwikkelen. Veelalworden werknemers geconfronteerd met eenhoge werkdruk, weinig mogelijkheden om opde werkplek formeel of informeel te leren,afwezigheid van loopbaanplanning en slechtecommunicatie, belangenbehartiging en korte,tijdelijke arbeidscontracten en is er geen sprakevan een werkplek die een krachtige leeromge-ving vormt waarin sleutelkwalificaties kunnenworden verworven of verder kunnen wordenontwikkeld (Nieuwenhuis & Onstenk, 1994).Dit werpt de vraag op in hoeverre het beroeps-onderwijs zich moet richten op de (beperkte)behoefte van het bedrijfsleven aan

breedgekwalificeerde werknemers. Noten 1 Er hebben 10 interviews plaatsgevonden metexperts uit het arbeidsveld o.a. AKZO (nu AKZONOBEL), Océ, KEMA, Philips, AMRO (nuABN/AMRO), RABO en 8 interviews met expertsuit het onderwijsveld o.a. leraren, stagebegelei-ders, een decaan en twee adjunct-directeurenafkomstig van een MTS en een MEAO. 2 Deze 18 interviews hebben voorafgaand aan deDelphi-rondes plaatsgevonden. De 18 interviewswaren samengesteld uit: vier uitgebreide inter-views met MEAO abituriënten werkzaam in eenintredefunctie bij een bank, zes uitgebreideinterviews met MEAO abituriënten werkzaam ineen intredefunctie bij een verzekeringsmaat-schappij of tussenpersoon en acht uitgebreideinterviews met MTS abituriënten werkzaam ineen intredefunctie in de servicesfeer. 3 We lichten de gevolgde werkwijze toe aan dehand van de intredefunctie service-technicus,waarin de geïnterviewde MTS-Eërs werkzaamzijn. Tijdens de uitgebreide interviews met deservice-technici

is hun werk in kaart gebracht.Uiteindelijk werden 12 taakgebieden onder-scheiden: storingen ontvangen; storingen zoe-ken; storingen oplossen; storingen afwerken;storingen rapporteren; installeren van nieuweapparatuur en aanpassingen; gebruikers advise-ren; onderhoud plegen; werkvoorbereiding;werkoverleg; contact onderhouden met cliën-ten, collega's of chef; scholing. Voor alle taakge-



? bieden is tegelijlcertijd nagevraagd op welke vande 25 geselecteerde sleutelkwalificaties hierbijeen beroep werd gedaan en of de service-techni-ci deze wilden omschrijven. Bij het taakgebied'storingen zoeken' bleken bijvoorbeeld metname de sleutelkwalificaties: abstract denken,planmatig denken, probleemoplossen, omgaanmet informatie, besluitvaardigheid, initiatiefnemen, sociale vaardigheden en inzicht in dearbeidsorganisatie van belang. Bij het taakge-bied 'gebruikers adviseren' komt het vooral aanop sociale vaardigheden, mondeling uitdruk-kingsvermogen, besluitvaardigheid, commer-cieel inzicht en inzicht in de arbeidsorganisatie. 4 De 53 experts waren samengesteld uit: 14experts uit het werkveld van de MTS-Eërs; 6experts uit het MTS onderwijs; 4 experts uit deverzorgingsstructuur van het MTO; 18 experts uithet werkveld van MEAO-Cers; 6 experts uit hetMEAO onderwijs en 5 experts uit de verzorgings-structuur van het MEAO. 5 Vooral experts uit het MTS-onderwijs hebbendeze

mening. Met name experts uit banken,maar ook een aantal experts uit de industrie vin-den dat sociale vaardigheden die nodig zijn omals service-technicus of als commercieel mede-werker particulieren te functioneren, juist wel inhet MBO kunnen en moeten worden verworven. 6 Alleen volgens de experts uit het MTS-E onder-wijs. Literatuur ACOA (1996). De ontwikkeling van de kwalificatie-structuur voor het secundair beroepsonderwijs:een tussenstand. 's-Hertogenbosch: ACOA,CINOP. Appelbaum, E., & Batt, R. (1994). The new Americanworkplace. Transforming work systems in theUnited States. Cornell: Cornell University Press. Blokhuis, F.T.L., Eising, M., & Ende, M. van den(1998). Servicegericht. Sleutelkwalificaties, kern-problemen en de^^ servicedocumenten. 's-Herto-genbosch: CINOP. Blokhuis, F.T.L, & Zolingen, S.J. van (1997) De kernte pakken.Sleutelkwalificaties, kernproblemenen de landelijke kwalificatiestructuur 's-Herto-genbosch: CINOP & Enschede: Vakgroep
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